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Prefeitura tem dinheiro! 
Queremos nosso aumento
Vamos nos organizar para garantir ganhos concretos na Campanha Salarial 
Nossa luta é por aumento nos vencimentos e benefícios de todo funcionalismo

Os Servidores de Osasco têm um com-
promisso importante e inadiável durante 
todo início deste ano. Nossa Campanha 
Salarial está em andamento e conta com 
a participação de toda categoria!

Escolhemos o tema “Sintrasp e Servi-
dores - Juntos e Misturados”, pois re-
trata o momento. Precisamos cobrar para 
que o prefeito Rogério Lins cumpra sua 
promessa, que inclusive foi gravada du-
rante sua campanha eleitoral de 2016.

Queremos e merecemos aumento real 
nos salários. O índice proposto é de 15%, 
pelo menos, uma vez que nossos salários 
estão muito defasados por falta de po-
lítica de recuperação das perdas. Não 
obtivemos nem ao menos a reposição 
da inflação. Portanto, Servidores, agora 

20/2 - Às 6h30, na Oficina 
da Regional da Zona Norte, 
na rua Anhanguera, 764. 

21/2 - Às 6h30, na Usi-
na de Asfalto da Regional 
Zonal Sul, na rua José Lou-
renço, 563. 

22/2 - (ASSEMBLEIA - Às 
18h30, em frente ao Sindi-
cato, na rua José Bacarelli, 
109, Vila Campesina.

é a nossa vez! É hora de lutar por melho-
res salários sem receios. Não podemos 
ficar de braços cruzados enquanto os 
políticos adquirem direitos, aumentan-
do suas cotas de comissionados por um 
lado e retirando do Servidor por outro.

Nossa equipe fez um levantamento, 
através de dados do Portal da Transpa-
rência, e vimos que é possível reajustar 
os salários. O que falta mesmo é vonta-
de política. Chega de sermos deixados 
de lado. Não vamos tolerar isso jamais!

O presidente Toninho do Caps afirma: 
“Não é momento de reclamar. É hora de 
agir. Quem não está contente com seu sa-
lário junte-se a nós. Não espere que os 
outros façam aquilo que você pode fazer”.

PARTICIPE! LUTE! CONQUISTE!

ASSEMBLEIAS SETORIAIS 
MARQUE NA AGENDA! 
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Receita da ADM é boa, mas o salário não
Arrecadação bate recordes e queremos a nossa parte, que é de direito!!!

A arrecadação de Osasco tem alcança-
do altos índices nos últimos anos. Ape-
sar disso, o Servidor continua perdendo 
o seu poder de compra gradativamente. 

De acordo com a lei, nosso município 
não pode gastar mais de 50% da sua 
arrecadação com a folha de pagamen-
to. Porém, na cidade esse índice é de 
45,77%, ou seja, existe margem para 
reajustar os salários dos Servidores.

SERVIDOR(A): se a categoria não par-
ticipar das assembleias depois não adian-
ta reclamar nas redes sociais. Quando o 
assunto é Campanha Salarial, a luta é de 
todos. PARTICIPE!

Faça sua adesão e receba de volta valores 
pagos indevidamente ao INSS e IPMO

O Sindicato fechou parceria com um escritório especializado em direito tribu-
tário, que é responsável por essas duas ações contra o INSS e IPMO. Vale res-
saltar que não é um processo contra a Prefeitura e sim com os órgãos arrecada-
dores, dentro da lógica e parecer legal e favorável já existente da Justiça. Esses 
valores não viram precatório. NÃO DEIXE SEU DINHEIRO PRA LÁ. 

LIGUE AGORA MESMO: 2284.3500 - Mais informações no site do Sindicato!


